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FIGYELŐ
Kinevezték a Zeneakadémia
kancellárját

A Zeneakadémia és a MEZZO
együttműködése

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2014. december
23-án tette közzé a kancellári pályázatok eredményét.
Az állami felsőoktatási intézmények új irányítási rendszerében a rektor az intézmény első számú vezetője,
de a kancellár felel az intézmények igazgatási, gazdálkodási, jogi, közbeszerzési, műszaki és informatikai
működtetéséért.

Hosszas előkészítő munka vezetett el a MEZZO és a
Zeneakadémia által kötött partneri megállapodáshoz,
melynek első gyümölcseként a francia televíziós csatorna Steven Isserlis és Várjon Dénes december 12-i
kamaraestjét rögzítette. Az együttműködés keretében
a 2015-ös év során a MEZZO felületein a Zeneakadémia mint Európa egyik legkiemelkedőbb koncerthelyszíne és zeneoktatási központja mutatkozhat be.

A Zeneakadémia élére választott dr. Kupper András
az El Sistema rendszerének támogatója és a mozgalom magyarországi propagálója. Zongoraművésznek
készült, végül 1991-ben diplomázott a Semmelweis
Orvostudományi Egyetemen. 1996-ig a II. számú Anatómiai Intézetben dolgozott tanársegédként. Aktív
politikai tevékenységét 1993-ban kezdte meg, 2006–
2014 között parlamenti képviselő volt.
MTI / zeneakademia.hu

A Zeneakadémia tanárai a 2014-es
Gramofon-díjazottak közt

„Önmagában az is jelentős eredmény, hogy a MEZZO
koncertet közvetít a Zeneakadémiáról, de jelen esetben ennél többről van szó: a megállapodás az egyes
koncertek felvételén túlmenően a neves csatorna televíziós, valamint online felületein intenzív és erőteljes
jelenlétet biztosít a Zeneakadémia számára, s a szokásosnál elmélyültebb produkciós partneri együttműködés révén a Zeneakadémia tovább építheti nemzetközi
ismertségét és elismertségét.” – nyilatkozta a megállapodásról Szabó Stein Imre kommunikációs igazgató.
zeneakademia.hu

A Gramofon Díj a legelső olyan zenei elismerés
Magyarországon, melyet kifejezetten a szakma ítél
oda arra érdemes művészeknek a klasszikus zene
és a jazz területein. A döntésben részt vesznek hazai és nemzetközi szaktekintélyek is. A 2001-ben
alapított díj a Zeneakadémia számos kiválóságát
tüntette ki eddig; a sikersorozat ezúttal is folytatódott, hiszen két tanárunkat, Medveczky Ádám
karmestert és Babos Gyula jazzgitárművészt is
elismerésükben részesítették.
A zenei szaklap klasszikus és jazz-zenészeknek adható fődíjai mellett az év magyar klas�szikus hanglemezének egyetemünk volt hallgatója, Baráti Kristóf és Würtz Klára Brahms
hegedű-zongoraszonátáit tartalmazó lemezét
választották. A művészek 2015 májusában három
alkalommal is fellépnek majd a Zeneakadémián.
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Baráti Kristóf és Würtz Klára (forrás: jegy.hu)

FIGYELŐ
A Zeneakadémia virtuózai
Véget ért a Virtuózok komolyzenei tehetségkutató

hamarosan megkezdheti zeneakadémiai tanulmánya-

műsor, ahol egyetemünk hallgatói is szép sikereket értek el. A legnagyobbak korcsoportjában Dráfi Kálmán
tanítványa, Gyöngyösi Ivett (MA 1. zongora) győzött,
a zsűri különdíját pedig Demeniv Mihály, harmonika
szakos hallgató kapta (tanára: Ernyei László). A legkisebbek korcsoportjának győztese, Boros Misi pedig

it, hiszen mint Kutnyánszky Csaba, a Zeneakadémia
oktatási rektorhelyettese a műsor végén bejelentette:
a tizenegy éves zongorafenomén versenyen nyújtott
teljesítménye alapján felvételt nyert a Zeneakadémia
rendkívüli tehetségek osztályába.
A korcsoportgyőztesek (Boros Misi, Lugosi Dániel Ali
és Gyöngyösi Ivett) az elismerésen kívül fellépési lehetőséget nyertek a New York-i Avery Fisher Hall rendezvényterembe, a torontói Roy Thomson Hallba, illetve
a miami Kravis Centerbe, továbbá elkészíthetik első
saját lemezüket. A különdíjas Demeniv Mihály a Los
Angeles-i Walt Disney Concert Hallban léphet fel.
zeneakademia.hu

A Virtuózok győztesei (forrás: life.hu)

A Zeneakadémia kulturális igazgatóját
lovagkereszttel tüntették ki

Fiatal Karvezetők Versenye
Lantos Rezső emlékére
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Karmester és
Karvezető Tanszéke, valamint a Lantos Rezső Alapítvány 2015-ben is meghirdeti a Lantos Rezső Karvezető
Versenyt.

Tíz magyar állampolgár, köztük a kulturális élet képviselői részesültek a Lengyel Köztársaságért Érdemrend
Lovagkeresztjében a budapesti lengyel nagykövetségen. Csonka András január 13-án vehette át a lovagkeresztet. Kitüntették továbbá Bognár Gábor Attilát, az
A38 hajó alapítóját és Gőz Lászlót, a Budapest Music
Center igazgatóját is.

A verseny célja, hogy fórumot teremtsen a fiatal,
egyetemi és főiskolai hallgatók részére, ahol megmutathatják tudásukat, pártatlan szakértői bizottság
előtt bizonyíthatják művészi, pedagógiai rátermettségüket. A versenyen részt vehetnek a magyarországi
és határon túli, hallgatói jogviszonyban lévő, illetve
2013-ban és 2014-ben végzett fiatalok.

Az elismerést azok kaphatják, akik tevékenységükkel
jelentősen hozzájárultak a nemzetközi együttműködés, főként a Lengyel Köztársaság más államokhoz és
nemzetekhez fűződő kapcsolatainak fejlesztéséhez.
A kitüntetést a köztársasági elnök ítéli oda, a díjakat
Roman Kowalski, a Lengyel Köztársaság budapesti
nagykövete és Katarzyna Sitko, a Lengyel Intézet igazgatója adta át.
MTI / zeneakademia.hu

A többfordulós verseny részvételi feltételei a postai
úton elküldött, kitöltött jelentkezési lap, életrajz és
tanszéki ajánlás. A versenyzők az útiköltséget maguk
fedezik. Jelentkezési díj nincs. A kottákat kérésre a rendezők (a jelentkezés elfogadása után) postán küldik el
a versenyzőknek.
Jelentkezési határidő: 2015. február 10.
Bővebb információ: zeneakademia.hu
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FIGYELŐ
A Karrieriroda újabb
négy támogatottja
A Zeneakadémia Kulturális Igazgatósága 2014-ben
indította el kiváló előadóművész hallgatókat támogató Karrierirodáját, amely a kiválasztott hallgatókat
print és online portfólió készítésében, repertoárjuk
és koncertprogramjaik kialakításában, a médiával,
koncertszervezőkkel és művészügynökségekkel való
kapcsolattartásban segíti, továbbá fellépési lehetőséget szervez számukra a Zeneakadémián. A kiválasztott
hallgatókat versenyekre, kurzusokra és próbajátékokra
való jelentkezésre, illetve ösztöndíjak megpályázására
is felkészítik.

Régi motorosok, újra:
színpadon az Újstílus
2015. március 4., 19:00
Zeneakadémia, Solti György terem
Ha azt mondom, hogy koncertezik az Újstílus, gyanítom, hogy korosztályom tagjai helyett először táncházba járó szüleik kapják fel a fejüket. A vicc persze az
egészben az, hogy a zenekar tagjai mind a mai napig
meghatározó személyiségei népzenei oktatásunknak
és koncertéletünknek. Sőt, az együttes mindhárom
prímása iskolánk népihegedű-tanára.
A banda története egészen a táncház-mozgalom trapéz- és csőnadrágos hőskorába nyúlik vissza, amikor
a zenekar mindaddig kevésbé ismert falvak népzenéinek népszerűsítésével szerzett magának hírnevet.
Ökrös Csaba, Vizeli Balázs és Gombai Tamás aztán
egymásnak adták át a vonót, s az együttes a nyolcvanas-kilencvenes évek népzenei életének fontos
részévé vált táncházaival, táncszínházi működésével,
külföldi koncertjeivel. Mindebben jelentős szerepet
vállalt az a Berecz András is, aki azóta is anekdotákkal
és mesékkel szórakoztatja közönségét.

forrás: zeneakademia.hu

A 2015. január 14-én tartott meghallgatáson a jelentkezők játékát a Kocsis Zoltán által vezetett zsűri (Vigh
Andrea, Rolla János, Devich János, Fülei Balázs és
Medveczky Ádám) értékelte.
A Zeneakadémia Karrierirodája által meghirdetett
második pályázat nyertesei: Kokas Dóra (cselló, MA
1.), Szabó Marcell (zongora, DLA 3.), Pálfalvi Tamás
(trombita, MA 2.) és Demeniv Mihály (klasszikus
harmonika, MA 2.).
zeneakademia.hu
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A zenekar hangfelvételei nehezen beszerezhetőek.
A nyolcvanas évek külföldi kiadású lemezei és kazettái
után csak válogatás-CD-k jelentek meg velük, ezekből
szemezgetnek a rádióműsorok is. Az aktívabb évek
után egy-egy közös ügy ugyan időről-időre összehozza néhányukat az élet forgószínpadán, a március eleji
koncert mégis igazán különlegesnek számít, hiszen teljes létszámban csak ritkán hallani őket. A hely adottságainak megfelelően minden esélyünk megvan arra,
hogy családias, oldott légkörű est részesei lehessünk,
ahol talán a közös múlt anekdotáit is megosztják majd
a közönséggel a muzsikusok.
Tatai Lilla

AJÁNLÓ
IV. Wine & Violin
Hegedűkészítők Szalonja
2015. február 6–22.
Fonó Szalon
A Fonó Szalonban a kiemelt koncerteket ezúttal más
élvezetekkel is összekötjük: kiállítás, borkóstoló és
szalonbeszélgetés. Ellátogat hozzánk Roby Lakatos
és Banda Ádám hegedűművész. A megnyitó napján a
kolozsvári Bulgakov kávéházat látjuk vendégül, amelyben hamarosan megnyílik a Kolozsvári Fonó Klub. A
Hangvetővel közösen szakmai napot valósítunk meg,
amely a Womexre való felkészülést segíti elő. Bemutatjuk Herczku Ágnes új lemezét, valamint a Magyar
Napló újonnan megnyitott könyvesboltját. A Berka
moldvai táncházát Iancu Laura és Gábor Felícia moldvai költő-író szerzői estjével, valamint Navratil Andrea
énekével gazdagítjuk. Dresch Mihály, Lukács Miklós
és Szelevényi Ákos koncertjei előtt Lackfi János költő
lesz a vendégünk. Megrendezzük az első közéleti- és
kulturális sakkszalont. Idén főszerepet kap a harmonika – koncertek és előadások formájában. A szalont a
hagyományos Wine & Violin Hegedűkészítők Szalonja
zárja.
Részletek a fono.hu weboldalon

Bin-Jip
2015. február 20., 19:30
A38 hajó
Azt hiszem, műfajtól függetlenül, háromfajta koncertélmény létezik. Az első, amikor az ember fáradtabban
és kedvetlenebbül, szinte bosszankodva hagyja ott a
koncerttermet, és azt érzi, hogy inkább a zenészek
vonták el az ő energiáit, nem pedig ő kapott a zenészekéből. A második típus ennek az ellenkezője, amikor
feltöltekezve és örömittasan távozik, azt érezve, hogy
kapott valamit, élményt, tudást, hangulatot.
A harmadik kategória pedig egy hibrid. Ebből az érzésből jut a legkevesebb egy ember életében, előre pedig lehetetlen rá felkészülni. Az élmény a következő:

forrás: bin-jip.hu

a hallgató nekiindul a koncertnek, aznapi benyomásaitól függő hangulatban. Nyilván várja a koncertet,
különben nem vett volna jegyet rá. Megérkezik, és az
első hangig még mit sem sejt. Nem tudja, hogy ez a
hibrid, vagy „harmadik típusú” koncertélmény lesz.
Aztán megtapasztalja az érzést, végig a magas szintű figyelem párosul az önfeledt mosolygással, és egy
olyan adrenalinlöket elsöprő érzésével, melynek pillanatában nem tudatosul az agyban, mi történik. És
hogy hogyan távozik? Mintha mi sem történt volna.
Nem fáradt, nem éber, nem szomorú, és nem vidám.
Csak lélegzik, együtt az őt körülvevő világgal, és utazik
a gondolatai között. Egy ilyen élmény után nem lehet
megmondani, hogy Magyarországon, Európában, vagy
Amerikában voltunk koncerten.
Ez az élmény vár azokra, akik a Bin-Jip új lemezének
bemutatókoncertjére látogatnak. Rengeteget fejlődött
a zenekar, ez pedig nagyon jót tett annak a stílusnak,
melyet képviselnek. Izgalmas, változatos és tisztán szóló alapokat biztosít Andrew J zenei producer, melyet
kiváló arányérzékkel egészít ki, vagy éppen tör meg
a gitáros Gyémánt Bálint. Harcsa Veronika énekesnő
változása talán a leginkább szembetűnő: jól kezeli a
közönséget, nyitottságával nem hagyja magára a hallgatót, elképesztően precíz és pontos énektémákkal
szolgál, valamint nagyon egyedi módon használja a
hangját.
Aki kedvet kapott ehhez a csapathoz, látogassa meg
őket az A38-on, tapasztalja meg az élményt! Nem állok napi kapcsolatban a zenekarral, nem szponzorált a
cikk, semmiféle érdek nem vezérelt. De a profizmust
el kell ismerni.
Vikukel Dániel
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ABLAK
Kedves Olvasóink!
Boldog újévet kívánva szeretnénk nektek bemutatni az Ablak új szerkesztőjét, Lakatos Zsuzsát, aki
továbbra sem hagyja, hogy lemaradjatok a legérdekesebb filmekről, kiállításokról, könyvekről vagy színházi
előadásokról.
A szerkesztőség

Nagy szemek
Két évtized után ismét egy életrajzi
filmmel áll elő Tim Burton, a morbid
humoráról és különös karaktereiről
híres rendező. A Nagy szemek (Big
Eyes) igaz történeten alapul – egy
képzőművész házaspár életének
mozzanatait kíséri figyelemmel.
A Margaret Keane (Amy Adams) és
Walter Keane (Christopher Waltz)
körüli általános figyelem oka a jellegzetes, nagy szemű gyerekportrék
voltak, amelyekkel meghódították
az ötvenes-hatvanas évek művészvilágát és tömegkultúráját. A gyorsan
szerzett hírnevet és vagyont magánéleti válság követte, 1965-ben
a házaspár beadta a válókeresetet.
Az igazán fontos kérdések azonban
csak ezután láttak napvilágot: ki festette valójában az egyszerűen csak
„Keane” aláírással ellátott alkotásokat? Ki is a szellemi szülője a „nagy
szemek” ötletének, amely gazdaggá
tette mindkét felet?
Nem minden kérdésre adható egyértelmű válasz – ahogyan nem egyértelműsíthető a film műfaja sem.
Tematikájából és pár perces előzeteséből kiindulva életrajzi dráma.
Tim Burton azonban ekképp nyilatkozott a New York-i világpremieren:
„Ez egy hátborzongató horror, szerelmi történet és vígjáték egyben.”
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forrás: jobsbattle.com
A 2015-ös Golden Globe díjra mindkét főszerepet játszó színészt jelölték, „legjobb vígjáték vagy musical színész/színésznő” kategóriában.
Amy Adams – aki személyesen találkozhatott Margaret Keane művésznővel – meg is nyerte a neves kitüntetést. A Nagy szemek nehezen
behatárolható műfajú, de annál érdekfeszítőbbnek ígérkező film, melyet
a szakma is értékel. Magyarországi bemutatója február 19-én lesz.

ABLAK
Főszerepben: a nevetés!

Azt hiszem, rózsaszín köd
rajongó vagyok

Változatlan mottóval kerül megrendezésre – immáron harmadjára – a Thália Színház humorfesztiválja.
Február 11– 15. között számos társulat érkezik a fővárosba az ország minden tájáról, hogy összemérje kacajfakasztó képességét a nagyérdemű közönség és az
öttagú zsűri előtt. Az érdeklődők tizenegy produkciót
tekinthetnek meg, melyeket a Kultúrbrigád és Laboda
Kornél rendező válogatott gondosan össze.

Ezt a címet viseli Tasnádi József képzőművész új kiállítása. A főleg installációkat készítő, erdélyi származású
művész munkái gyakran vizsgálják a szó, az írás és a
nyelv problematikáját. „A rajz egy önéletrajzi ihletésű,
képregényszerű automatikus írás, amelyben az improvizáció és a szabad asszociáció egyesül egy felszabadult önellentmondásossággal. Egyaránt klasszikus
és kortárs – anti-ideologikus életigenlés. Egy kis romantika, picinyke szentimentalizmus, aztán még egy
kis romantika.” – írta a művész az új kiállítással kapcsolatban. A nyelvi ihletéshez ezúttal egy adag zenei
inspiráció is társul. Az eredmény a Jurányi Galériában
tekinthető meg február 4-én 19 órától.

forrás: thalia.hu
A nagyszínpadon fellép a Miskolci Nemzeti Színház
Örkény István Tóték című darabjával, Béres Attila rendezésében. A 39 lépcsőfok nevezetű, nagysikerű Hitchcock-film adaptációjával érkezik a Pécsi Nemzeti Színház – szerző: Patrick Barlow, rendező: Horgas Ádám.
A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház produkcióját
– Max Frisch: Biedermann és a gyújtogatók – Keszég
László rendezte, a Szombathelyi Weöres Sándor Színház előadásában pedig Georges Feydeau: A hülyéje
című előadása lesz látható, amelynek rendezője Réthly
Attila. Versenyen kívül fellép a Thália Színház társulata
is, a Szirtes Tamás rendezte Robert Dubac: Férfiagy,
avagy nincs itt valami ellentmondás? című darabjával.
A színház kiállításnak és szakmai beszélgetéseknek, a
stúdiószínpadokon pedig számos további produkciónak ad helyet az öt derűs nap alatt. Ajánlott esemény

Tasnádi József (forrás: kieselbach.hu)

minden vizsgaidőszaktól meggyötört diáknak!
Lakatos Zsuzsa
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MADÁRLÁTTA

Hannoveri tudósítás

Városháza

Mióta világ a világ, az embereket mindig is hajtotta a
kíváncsiság, az új dolgok, új emberek megismerése,
más kultúrák felfedezése, az önállóság iránti vágy…
Ezzel én sem voltam (vagyok) másként. Tanulmányaim kezdete óta foglalkoztatott az a páratlan lehetőség, mely mára már több lett, mint csupán egy
ösztöndíj… Sok ember kérdezte tőlem, miért is esett
a választásom épp Hannoverre. Hangszeres lévén
nem várost, sokkal inkább egy inspiráló, szimpatikus
tanárt kerestem. 2013 májusában Ulf Schneider, a
hannoveri egyetem professzora tartott mesterkurzust
az Akadémia szervezésében. Németes fegyelmezettség, tudatos játékmód, ötletgazdagság és türelem
jellemezte. Rögtön felvettem vele a kapcsolatot. Egy
szemesztert töltöttem Hannoverben, Németország
Alsó-Szászország tartományának fővárosában, mely
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hét egyetemnek ad otthont. Nyelvjárás szempontjából is szerencsés, hiszen itt az akcentusmentes
németet (Hochdeutsch) beszélik.
A város a Leine folyó partján terül el, tömegközlekedése remekül kiépített, nemzetközi reptere is van.
Rengeteg a szórakozási lehetőség: színház, operaház,
múzeumok, állatkert, az egyetlen probléma, hogy
a belépők meglehetősen drágák, még diákoknak is.
Az egyetem főépülete a városi erdő mellett épült, első
látásra csúnya betonépületnek tűnik, de érdekessége, hogy alaprajza emberi fület formáz. Számomra az
egyetem központjának tekinthető óriási menza tetszett a legjobban, amely egész nap a legforgalmasabb
része az épületnek. Gyakorolni és próbálni kizárólag a
főépület gyakorlóiban lehetett, ahol viszont teljesen

MADÁRLÁTTA
más a rendszer, mint a Wesselényi utcai épületünkben.
Nagyon tetszett a gyakorlók felszereltsége, mindegyikben van pianínó, ablak, saját kezűleg szabályozható
fűtés, tükör és függönyök, melyekkel az akusztikát
lehet változtatni. Hátrány azonban, hogy a termek
kicsik, egyhuzamban csak két órát lehet bent tartózkodni, és nem lehet előre foglalni őket. Ha gyakorolni
akartunk, és éppen nem volt szabad terem, akkor a
terem előtt kellett várakozni, néha akár több mint egy
órát is. Kezdetben ezt nagyon nehéz volt megszokni,
de szép lassan megláttam a helyzetben rejlő lehetőségeket is. A diákság ekkor élte társasági életét, fogyasztotta el napi kávé adagját, olvasott, vagy éppen zenét
hallgatott. Számomra ez volt a legideálisabb hely,
ahol a legtöbb időmet töltöttem.

rát, aki Bernstein növendéke volt. Lehengerlő személyiségű, ösztönző, fantasztikus pedagógiai érzékű
ember. Mendelssohn Szentivánéji álom nyitányát,
Saint-Saëns g-moll zongoraversenyét és R. Strauss
Hősi élet című darabját játszottuk három teltházas
koncerten. Az együttes már az első próbán úgy szólt,
mint egy profi zenekar, maximális felkészültség jellemezte. (A zenekari beosztást koncertmesteri és fúvós
próbajáték előzte meg.) Mindenki nagyon élvezte,
igazi csapat alakult ki, remek zenészeket ismerhettem
meg, sokakkal azóta is tartom a kapcsolatot.
Rengeteg élménnyel és tapasztalattal tértem haza.
Mindenkinek csak javasolni tudom, hogy minél előbb
menjen, és lásson világot, mert igazán csak hozzátesz
az emberhez.

Egyetlen nagycsoportos órám, a zenekari gyakorlat,
életem egyik legmeghatározóbb élménye volt; már
csak ezért is megérte volna kijönni. Eiji Oue, nagy
hírű japán karmester dirigálta az egyetem zeneka-

Osztrosits Eszter
fotók: Osztrosits Eszter

Osztrosits Eszter és Király Eszter
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BANDEMONDA

„Fülembe cseng e’ régi név…”
Egy legendát keltett új életre nemrég az Egyházzene
Tanszék – bemutatjuk a Schola Hungarica, Dobszay
László világszerte elismert gregorián kórusának utódját: a Schola Academicát.
Az együttes azzal a nem titkolt szándékkal alakult,
hogy betöltse az űrt, amit a Schola Hungarica 2011es megszűnésével hagyott maga után, nemcsak a
régi tagokban és közönségében, hanem a magyar
zenei életben is. Gregorián együttes hiányában
ugyanis egyre több helyre hívták „haknizni” a Zeneakadémia Egyházzene Tanszékét. Egyértelművé vált
tehát egy állandó formáció szükségessége. Enyedi
Pál, a tanszék akkori vezetője 2013-ban bízta meg
Merczel György karnagyot, a Zeneakadémia tanárát a
Schola Academica megalapításával és vezetésével.

Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál
(fotó: Müller Mary)

A névválasztás egyértelműen utal az elődre, az általa teremtett hagyomány és magas szakmai színvonal
továbbvitelére, illetve a Zeneakadémia keretein belül
folyó munkára. A kórus 2013 őszén kezdte meg működését, Merczel György mellett további négy karnagy
vezetésével: Mizsei Zoltánnal, Héja Benedekkel, Ko-
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csis Csabával, a gyermekkar felelősével, illetve Soós
Andrással, aki munkájával az első évben támogatta
az együttes beindulását. Bár a Schola Academica
hivatalosan egyetemünk kórusa, a tagok nem kizárólag zeneakadémisták. A megközelítőleg negyventagú felnőtt együttes felét főként egyházzene szakos
hallgatók, másik felét pedig a Schola Hungarica korábbi tagjai alkotják. Utóbbiak között, szakmájukat
tekintve csak elvétve találunk zenészeket, azonban
a gregoriánéneklés sokéves tapasztalata rendkívül
magas szintű stílusismerettel ruházta fel őket – a két
gárda így, egymás tudását tisztelve és elsajátítva,
nagyon eredményes, együttműködő csapatot alkot. Köztudott, hogy a gregorián hagyományban a
gyerekek igen meghatározó szerepet kaptak, így a
Schola Academicából sem hiányozhatnak. A tizennégy tagú gyermekkart Budapest egyházi kórusainak
és iskoláinak legtehetségesebb ifjú énekesei alkotják.
A megalakulás óta összesen tíz önálló koncertje volt
az együttesnek, elsősorban Budapesten, de énekeltek
a VI. Váci Nemzetközi Gregorián Fesztiválon és a győri
Öt Templom Fesztiválon is, sőt, már az első külföldi útjukon is túl vannak: októberben Zsolnán, egy nemzetközi kórustalálkozón arattak nagy sikert. Az együttes fő
célja elődje hagyományainak őrzése és továbbadása,
így műsoraikat elsősorban a Schola Hungarica repertoárjából válogatják össze. Kötelességüknek tartják, és
egyben szívügyük is a magyar gregorián, azaz a magyar
nyelvű, illetve kizárólag országunk területén fennmaradt anyagok bemutatása és ápolása. Ezt jól példázza,
hogy zsolnai szereplésük alkalmával kizárólag magyar
kódexek gregorián és többszólamú tételeiből válogattak. A kórus vezetősége azonban nem csak a hagyományőrzést tartja szem előtt: hosszú távú cél az önállósodás is, az alapul szolgáló, így is szinte végtelen
repertoár további bővítése, mind magyarországi, mind
más európai kincsekkel. Saját lemez kiadása is terveik
között szerepel, mégpedig olyan gregorián anyagokból, amelyek felvételére eddig nem került sor.

BANDEMONDA
A Schola Academica az esetleges látszat ellenére nem egyházi, hanem világi kórus,
így liturgiákon nem vesznek részt. Egyetlen
kivétel február 2-a, Dobszay László születésének nyolcvanadik évfordulója, ugyanakkor a katolikus egyházban Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe – ez alkalomból az
Avilai Nagy Szent Teréz templom ünnepi
szentmiséjén énekelnek, leróva tiszteletüket
legendás mesterük emlékének. Önálló koncertet legközelebb az ezt megelőző, hivatalos
emlékünnepség zárásaképp adnak a Budavári
Evangélikus Templomban, tavasszal pedig
egy igazi különlegességgel készülnek Győrbe,
a Ludus Danielis című latin nyelvű liturgikus
drámajátékkal.
Az együttes folyamatosan hívja és várja az
új tagokat, biztatunk tehát minden érdeklődőt, hogy csatlakozzon ehhez az izgalmas,
színvonalas és értékes munkához! További
részletekről és a közelgő koncertekről a
Schola Academica Facebook-oldalán olvashattok.
Hózsa Zsófia

Váci Nemzetközi Gregorián Fesztivál (fotó: Müller Mary)
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MÚLTIDÉZŐ
Februári Múltidézőnk történeteiben látszat és valóság különbségeiről esik szó. Ismét bebizonyosodik, hogy
a reklámcélok érdekében a tények micsoda gyökeres átalakuláson mehetnek keresztül. Nem tanácsos
fenntartások nélkül elhinni azt, amit olvasunk, de még azt sem, amit a térképen látunk, hiszen a térképészek is csak emberek, így ők is tévedhetnek. Higgyünk inkább a tetteknek. Vagy mégse? Mi más hajtana egy
Zeneakadémiát végzett kiváló hegedűművészt előbb a Zeneakadémia zeneszerzés tanszakára, majd pedig a
Prágai Konzervatórium hegedűszakára, ha nem a tudásvágy? Rovatunkból ez is kiderül. Higgyünk a tanácsoknak, vagy menjünk inkább a magunk feje után? Cziffra Györgynek egy balul sikerült hangversenykörutat
követően muszáj volt elgondolkodnia ezen a kérdésen. Rovatunkból kiderül, milyen következtetésre jutott.
Ozsvárt Viktória
1937. január 8-án Rácz Aladár, a legendás hírű cimbalomművész a római Santa Cecilia Akadémián adott
koncertet. A koncert kísérőfüzetében az alábbiakat
olvashatjuk:
„1886-ban Jászberényben született, fia a híres
cimbalmosnak, Liszt kedvenc muzsikusának, Rácz Pálnak. Négyéves korában apja vezette be a létező legnehezebb hangszer, a cimbalom titkaiba. A virtuóz e
zsenge korától, gyermekjátékait odahagyva, órákat
szentelt a cigányzene tanulásának. Nyolcéves korában mint csodagyermek lépett fel magyar arisztokrata
körökben. Tizenéves volt, amikor Budapestre utazott
nagybátyjához, a kiváló cimbalmoshoz, majd az Akadémiára járt. A tizenöt éves fiatalembert az illetékesek
mint ’a cimbalom versenytárs nélküli mesterét’ ismerték el.”
Igen imponáló leírás, szépséghibája csupán an�nyi, hogy állításai nem fedik a valóságot. Rácz Aladár
édesapja ugyanis egy egyszerű brácsás volt Jászberényben, arról, hogy emellett Liszt Ferenc kedvenc
cimbalmosa lett volna, nincs adat. A „magyar arisztokrata körök” leírás alighanem a Lehel kávéház
korántsem arisztokrata közönségét takarja. A Zeneakadémia 1897/98-as tanévében ugyan elindult a
cimbalom-oktatás, de az évkönyvekben Rácz Aladár
neve nem található. Legendának mindenesetre szép a
fenti idézet, és az elismertséghez oly nélkülözhetetlen
reklámcélokra kétségtelenül tökéletes.
A tények pontos ismerete egyébként sem mindig
szükséges a megélhetéshez, ezt bizonyítja a hegedűs
Karvaly bácsi esete az Atlanti-óceánnal. 1912-ből szár-
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mazik Rácz Aladár alábbi visszaemlékezése:
„1912-ben San Sebastian spanyol nyaralóvárosban voltam. Halvány fogalmam sem volt a földrajzról. Nyugtalankodni kezdtem: ugyan hol is lehetek?
Négy osztályt jártam csak, ahol szó sem volt Európa
térképéről. Rögtön vettem egy térképet, és nagy gonddal, türelemmel megkerestem rajta San Sebastiant.
Most már értettem, miért van annyi sok víz előttem.
Hiszen az Atlanti-óceánt látom! Este, zenélés közben
nagy örömmel meséltem egy öreg cigánynak, aki már
40 éve volt Párizsban: Karvaly bácsi, tudom már, hol
vagyok: az Atlanti-óceán partján! Nagyon mérgesen
nézett az öreg: Ne beszélj már bolondságot, gyerek,
hisz ez a Földközi-tenger! De itt van a zsebemben a
térkép, Karvaly bácsi! – Mutasd! – Megmutattam
neki. Azt mondta rá: Persze, ezek a szamár spanyolok
azt írnak oda, amit akarnak. Majd vegyél Párizsban
egy jó térképet, meg fogod látni, hogy San Sebastian
a Földközi-tenger partján van! Nem mertem egy kukkot se szólni többé a térképről, mert olyan mérges lett,
hogy féltem: a hegedűjét a fejemhez vágja!”
Zathureczky Ede, a kiváló hegedűművész, a Zeneakadémia későbbi főigazgatója 1922-ben szerezte meg
oklevelét hegedű szakon. Ekkoriban egyre fenyegetőbbé kezdett válni a katonai szolgálat veszélye, így
Zathureczky az 1922/23-as tanévben mintegy menekülésként újfent beiratkozott a Zeneakadémiára,
ezúttal zeneszerzés szakra, Siklós Albert osztályába.
Az évkönyvek tanúsága szerint nem vette komolyan
zeneszerzés-tanulmányait. Valószínűleg egyre sokasodó koncertjei mellett nem jutott ideje és energiája

MÚLTIDÉZŐ
ugyan a tervet, de Cziffra hajthatatlan volt. Hegedűs
partnerével, Gáspár Zsigmonddal felkerekedtek, hogy
meghódítsák a messzi északot. A hangversenyeken

Chelemen Paula karikatúrája
erre a tevékenységére, így már az első tanévet nem
tudta elvégezni. Ősszel ismét beiratkozott az első osztályba, ez alkalommal viszont még évközben kimaradt.
A behívás veszélye azonban továbbra is fenyegetett:
Zathureczky úgy döntött, hogy a Prágai Zeneakadémián próbál szerencsét, ide felvételizett 1924 őszén,
hegedű szakra. Felvételijén olyan szintű tudásról és
felkészültségről tett bizonyságot, hogy a felvételiztető
bizottság azon nyomban végzős diplomát kívánt neki
átnyújtani. Nagy nehézségek árán sikerült csak megértetnie a bizottság tagjaival, hogy mire is van szüksége valójában. Végül sikerrel járt a megbeszélés, és
Zathureczky Ede a Prágai Zeneakadémia növendéke
lett. Hogy mit tudott még ott tanulni, arról nem szól
a fáma, a katonai behívás alól viszont szerencsésen
mentesült.

rendre tíz-húsz ember volt jelen, de ez nem szegte
kedvét az ambiciózus muzsikusoknak. Reménykedtek,
hátha majd a következő koncerten többen lesznek.
Aztán több ízben megesett, hogy Beethoven Tavaszi
szonátáját hallgatva még az a néhány ember is elaludt,
aki egyáltalán jelen volt. A zenészek biztatták magukat, hátha csak a koncertteremben terjengő virágillat
teszi. A turné ideje alatt ráadásul lehetetlen kis szállodákban, rossz körülmények között laktak, gyakorlási
lehetőségük nemigen akadt. Koncertturnéjuk csúfos
bukással végződött.
Hazatértük után tanára a maga finom modorában
megrótta Cziffrát:
„Fiam, én megmondtam előre, hogy mondj le
erről a turnéról, de te mégis megcsináltad. Kérlek,
hogy ez többet ne forduljon elő. Ellenkező esetben
ebbe a terembe, ebbe az épületbe többé nem léphetsz
be. Érted?”
Cziffra megértette, hogy tanárának igaza volt, és
később így vonta le az eset tanulságát:
„Bukásunk nemcsak művészi, de anyagi is volt.
Adósságokba keveredtünk, és rendkívül rossz kritikákat kaptunk. Egyetlen hasznom az lett, hogy bebizonyosodott: amit életünk folyamán elhamarkodva
teszünk, az rosszul végződik.”
Források:
Cziffra György (ford.: Fedor Ágnes – Herczeg György):
Ágyúk és virágok.
Budapest: Zeneműkiadó, 1983.
Homolya István: Zathureczky Ede.
Budapest: Zeneműkiadó, 1972.
Kroó György: Rácz Aladár.
Budapest: Zeneműkiadó, 1979.

Cziffra György a Zeneművészeti Főiskola hallgatója
volt még, amikor pénzkeresés és szakmai sikerek reményében elfogadott egy felkérést egy skandináv
turnéra. Tanára, Keéri-Szántó Imre erősen ellenezte
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HELYREIGAZÍTÁS

Kedves Olvasók!

A novemberi szám Fischer Annie 100 – A fiatalok című cikkében elírás történt. A képen látható trió zongoristája
Taraszova Krisztina. Neve a kritika végi összefoglalóban olvasható közreműködők közt sem szerepel. Ezúton kérünk elnézést a figyelmetlenségért!
A szerkesztőség

A harmadik találkozás Liszttel
Brahms állítólag elaludt rajta, Schumann pedig, akinek a dedikáció szól, egész egyszerűen nem értette. Éveknek
kellett eltelnie, hogy a művészek, majd a közönség elkezdje felfogni ezt a kompozíciót, Liszt h-moll szonátáját.
A Liszt Ferenc Társaság által szervezett Találkozások Liszt Ferenccel koncertsorozat harmadik alkalmának alcíme Újdonságok Liszt h-moll szonátája körül volt, s aki a koncertre ellátogatott, nem csupán zenei élménnyel
gazdagodhatott, hanem megismerkedhetett a mű keletkezésének körülményeivel, a komponálás folyamatával
és – a koncertprogram címének megfelelően – minden, a szonátával kapcsolatos újabb fontos tudományos
eredményről képet kaphatott.

Ránki Fülöp (fotó: Handler Bálint)
A műsor alapján bárki gondolhatta azt, hogy hall három különböző művet, melyek közül a h-moll szonáta
lesz majd a középpontban. Ehelyett azonban kiderült,
hogy minden megszólaltatott mű szorosan összefügg
a h-moll szonátával, és gyakorlatilag az összes elhangzott mű előkészítés volt erre az opusra.
A koncert meglepetésekkel kezdődött: Jandó Jenő
megbetegedett, de a műsor ennek ellenére változatlan maradt (sőt néhány plusz zenei anyag is bekerült):
tanítványa, Ránki Fülöp vállalta, hogy beugrik tanára
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helyett. Bár kétségkívül csalódás volt, hogy nem Jandó
Jenő játszott, de a tény, hogy a koncertet nem törölték, sőt változatlan műsorral tartották meg, kiváló
szervezésről (és talán a szerencse pártfogásáról is) tanúskodott.
A koncert két részből állt. Első felében Eckhardt
Mária, nemzetközileg elismert Liszt-kutató mesélt
a h-moll szonátáról. Mondanivalóját többször is illusztrálta Ránki Fülöp, így például megszólaltatott a
szonáta korábbi verziójából néhány olyan taktust a

VÁJTFÜL
mű elejéről, végéről és az Adagio sostenutóból, melyet később Liszt kihúzott, illetve módosított. Ezáltal
lehetősége volt a hallgatóknak kicsit a komponálás
folyamatába is betekinteni. A művész ezeket a kis
részleteket játszva zeneileg megfelelően kiemelte
azokat a mozzanatokat, melyek eltérnek a szonáta
végső verziójától, sőt arckifejezésével is mutatta, mire
kell odafigyelni. Ez külön segítség volt azok számára,
akiknek a különbség egyébként nem tűnt volna fel.
(Sokszor apró eltérésekről volt szó, így nekem sem ártott a segítség.)
Ami a komponálás folyamatát illeti, megtudhattuk,
hogy míg egyesek 1852-53-ra, mások 1851–53-ra
datálják a mű keletkezését, addig vannak olyan Lisztkutatók, akik szerint már 1849-ben teljesen elkészült
a h-moll szonátának egy korábbi változata. Ezt támasztja alá Friedrich Kühmstedt Grosse vierstimmige
Fuge über ein von Liszt gegebenes Thema op. 24 című,
1850-ben megjelent műve, melyet a h-moll szonáta
inspirált. Márpedig a kutatók szerint, ha ezt a művet
a szonáta inspirálta, akkor ez azt jelenti, hogy a h-moll
szonáta egy korai változata már 1850 előtt kész lehetett. Bár a koncertműsorban szerepelt a Kühmstedtmű, Ránki csupán egy rövid részletet mutatott belőle.
Hangja túl gyenge volt ehhez az erőteljes darabhoz, de
mentségére szóljon – ahogy azt a koncerten Eckhardt
Mária ki is hangsúlyozta –, hogy ez nehéz mű, és azt se
feledjük, hogy „csak” helyettesített a koncerten.
A h-moll szonáta elhangzása előtt felcsendült még
Liszttől a no. 4-es Consolation. A mű annak apropóján került a műsorba, hogy meglehetősen hasonlít a
szonáta Adagio sostenutójára. Az előadás megnyerő
volt. A páros kötések elengedettek voltak, így kellő lélegzethez jutott a darab. Dinamikailag nagyszerű volt,
ám úgy éreztem, hogy a harmóniailag fontos részek
nincsenek megváratva, túlságosan hamar túllépett
rajtuk az előadó.
A koncert második felében elhangzott a várva várt mű,
a h-moll szonáta. Be kell vallanom, onnantól kezdve,
hogy megtudtam, Jandó Jenőt tanítványa helyettesíti,
kíváncsi voltam, hogyan fog ezzel a grandiózus művel megbirkózni. A kezdő unisonót a megszokottnál
erősebben összezúgatta a művész, ami nagyon érdekes harmóniát hozott létre. A téma megszólaltatása
erőteljes volt, és a darab eleji tizenhatod menetek
szépen peregtek. A dinamikai árnyalatok gazdagsága
jellemezte az egész előadást. A fúgából kibontako-

zó crescendo (Allegro energico) például igazi viharrá
alakult, azt éreztem, hogy robban a zene, és ehhez
már-már kevés ez a hangszer. A basszus hangok nagyon teltek voltak, megfelelő alapot biztosítottak
a felette megszólaló harmóniáknak, és talán ennek is köszönhető az a dús, zenekarszerű hangzás,
melyet Ránki kihozott a zongorából.
A nagyobb kontraszt érdekében a szonáta lírai része,
az Adagio sostenuto lehetett volna legatósabb. Ez a
kontraszt különösen fontos lenne egy olyan szonáta
esetében, melyben ezek a váltakozó karakterek kvázi egy tételbe vannak belekomponálva / belesűrítve.
Hasonlóan a Desz-dúr Consolationhoz, az Adagio
sostenutóban és a szonáta későbbi részeiben is jobban
megvárattam volna a harmóniailag érdekes mozzanatokat. (Például a trilla alatti szűkített akkord, vagy az
Adagio sostetuno disszonáns súrlódásai mind olyan
harmóniai finomságok, amelyek hiányoztak számomra.) Ezen kívül úgy éreztem, hogy egyes hangoknak
és szakaszoknak nem volt ideje kicsengeni, s ezáltal a
darabnak nem volt ideje lélegezni. Egy több mint húszperces darabnál fontos a csenddel játszani és ezáltal
lélegzethez juttatni a művet, mert nincsenek tételek
közötti szünetek, amelyek tagolnák a kompozíciót.
Igaz, ilyen zajos környezetben nem meglepő, hogy
Ránki nem mert a csenddel játszani, hiszen a h-moll
szonáta egy részét úgy hallgattuk, hogy egy riasztó
szólt a közelben, ami minden kezdődő meghittséget
csírájában megfojtott.
Hogyan is értékelném összességében a szonáta előadását? Bartók azt írja magáról, hogy huszonévesen
eljátszotta a h-moll szonátát, de nem értette. Kicsit
ezt érzem Ránki Fülöp esetében is. Technikailag egész
kitűnő volt, tele romantikus túlzásokkal, de játéka
kissé stilizált és kiegyenlített. Az alapanyag ott van az
ujjaiban, a zenei érettség pedig a kor előrehaladtával
felzárkózik hozzá. Nagyszerű ígéret volt ez a produkció,
kevés hiányzott a tökéleteshez.
Gusztin Rudolf
(Újdonságok Liszt h-moll szonátája körül. Régi Zeneakadémia, Kamaraterem. 2014. december 3. 18:00.
Műsor: Friedrich Kühmstedt: Grosse vierstimmige
Fuge über ein von Liszt gegebenes Thema op. 24; Liszt:
Consolation No. 4; Liszt: h-moll szonáta. Km.: Eckhardt
Mária (narráció), Ránki Fülöp (zongora).)
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VÁJTFÜL

Családias muzsika

A Zeneakadémia hallgatóinak koncertje
Cage, Sáry, Szervánszky volt a szerzők névsora a január 11-i Élesben – az új zene elnevezésű koncerten, amelyen
a Zeneakadémia hallgatóiból álló együttesek játszottak a Solti György Kamarateremben, Serei Zsolt és Wilheim
András vezetésével. Elsőként az idén január 1-jén 75. születésnapját ünneplő, és a koncertet jelenlétével is
megtisztelő Sáry László …és a nap, majd Szervánszky Endre Szerenád, a szünet után pedig John Cage Cheap
imitation című kompozícióját hallhattuk – ez utóbbit kétféle változatban is. Serei Zsolt a hangverseny elején
elmondta, hogy ezen alkalom egyben az egyetemen zajló kortárszene-kurzus féléves zárókoncertje is.

fotó: Zeneakadémia / Tuba Zoltán
Az első részben egy kamaraegyütteshez képest nagy
létszámú, vonósokból álló formáció lépett színpadra. Sáry darabja remekül szólt, a mű végére kialakuló
egyedülálló együtthangzás egyértelműen az egész este
egyik legkiemelkedőbb momentuma volt; a hangszerek felhangjai körbejárták a termet, egészen szokatlan
és gyönyörű akusztikai élményt nyújtva. Mindez feledtetni tudta a néha kissé bizonytalan hangindításokat,
valamint azt, hogy a nagyobb léptékű zenei összefüggések ugyan Serei tanár úr kezében megszülettek, a
zenekar játékában azonban még nem hallatszottak
világosan. Nem így Szervánszky Szerenádjában, amelyben a hallgatók, valamint a fiatal zenészek számára
egyaránt segítség volt a négyrészes, szimfónia-szerűen
tagolt forma. A tételek méretükben és horderejükben ugyan nem, de zsánereikben valóban klasszikus
szimfónia-tételekhez hasonlatosak, csak úgy, mint
elrendezésük: a második Quasi Minuetto triós formá-
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jút, és az utána következő Arioso feliratot viselő lassút
egy nyitó- és egy zárótétel fogja közre. A szinte már
populárisnak ható dallami fordulatok és ritmikus elemek élénkké tették a zenekar játékát, több pillanatban
egészen felszabadult muzsikálást hallhattunk – főleg a
második, táncos karakterű tételben.
A szünet után a teljes zenekar és a karmester is kicserélődött: ezúttal színesebb hangszerösszeállítást
láthattunk a színpadon, felkészítő tanárként pedig
Wilheim Andrást köszönthettük. Elmondta, hogy Cage
kompozíciója nagyobb nehézségeket támaszt előadóival szemben, mint ahogyan azt a szerző eredetileg
gondolhatta, és ezt mind ő, mind pedig a hangszeres
hallgatók megerősíthetik a féléves munka tapasztalatai alapján. Ebből kifolyólag nem vállalkoznak a teljes
mű, csak az első tétel előadására. Szem előtt tartva azt
a tényt, hogy ez nem csupán egy vizsgaelőadás, ha-

VÁJTFÜL
nem egy nyilvános koncert
is egyben, Wilheim az első
tétel után előadta az egész
kompozíció zongorás változatát – amely egyébként a
zenekari verziónál három
évvel korábban, 1969-ben
keletkezett. A zenekar és
a tanár úr által vállalt első
tétel valóban jól sikerült,
igen finom együtt-, pontosabban fogalmazva egymás
után hangzás jellemezte.
Cage műve ugyanis egyetlen dallamvonalból áll,
amely végig unisonoként
jelenik meg, néha egy-egy,
Serei Zsolt (fotó: Zeneakadémia / Tuba Zoltán)
máskor több hangszer játszik, az egyetlen szólamot
folyamatosan töretlen dallamként megőrizve. Mint
fordított, minden különösebb hivalkodás nélkül értelahogy az Wilheim András ismertetőszövegéből kidemezve, és koncentráltan adta elő a teljes darabot.
rül – amelyet a koncert szünetében kapott kézhez a
közönség –, a Cheap imitation eredetileg egy kilátásÖsszességében pozitív élmény volt a koncert. A keztalannak tűnő helyzet megoldása volt, de később sokdeményezés mindenképp támogatandó, miszerint
kal több lett annál: teljes értékű kompozíció. Történt
egy zeneakadémiai kurzus féléves munkájának eredugyanis, hogy Cage egy színpadi produkcióhoz írta át
ményét nem csupán a tantermek falai között, hanem
Erik Satie Socrate című darabját két zongorára, azonnyilvános koncerten is elő lehet adni. Nemcsak azért,
ban az átirat használatának jogát az előadás előtt nem
mert új zenét hallhatunk ezek keretében, hanem mert
sokkal megtagadták. Cage mégis megtalálta a megoltalán a hangszeres hallgatókat is jobban inspirálja, ha
dást: mivel a koreográfia és a zenei kíséret között az
céltudatosan készülnek egy-egy hangversenyre. Akár
idő artikulációjának módja a legfontosabb közös pont,
hagyomány is lehetne, hogy a kortárszene-kurzus
ezért a Satie-mű metrikai és ritmikai szerkezetét változárókoncerttel ér véget, és egy bizonyos idő múlva, a
zatlanul hagyva más dallamot komponált hozzá, ezzel
most még szinte családias létszámú közönség egyre
létrehozva a Socrate „olcsó utánzatát”.
inkább gyarapodna.
Érdekes volt a koncerten egymás után kétszer hallani
az első tételt, ugyanis számomra teljesen más hangzásképet mutatott a két változat. Ameddig a zenekari verziónál fülünk számára fontos tényezővé válik a
hangszínkülönbség, amelyet az eltérő típusú hangszerek produkálnak, addig a csak zongorán való megszólaltatáskor ez a faktor kiesik és csak az egyszólamú
dallam megformálásának módja köti le figyelmünket.
Erre viszont Wilheim András hallhatóan nagy gondot

Horváth Pál
(Élesben – az új zene. Zeneakadémia, Solti György
Kamaraterem. 2015. január 11. 19:00. Műsor: Sáry
László: …és a nap; Szervánszky Endre: Szerenád; John
Cage: Cheap Imitation. Km.: a Zeneakadémia hallgatói;
vezényelt: Serei Zsolt és Wilheim András.)
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SZENÁTUS

A Szenátus decemberi üléséről
A Szenátus 2014. december 9-én tartotta a tavalyi év
utolsó ülését. A napirendi pontok előtt a közelmúltban
elhunyt Bankó Sándorra, iskolánk volt főtitkárára emlékeztünk.
Az első napirendi pontban Szántó Andrea rektori kabinetvezető asszony elmondta, hogy a Zeneakadémia
egyetemi tanári pályázatot írt ki, melyre csak egy
pályázat érkezett, Nemes László Norberttől. Nemes
László szóban kiegészítette pályázatát, s elmondta,
fő erényének tartja, hogy az éneklés szeretetét meg
tudja osztani mindazokkal, akiket rábíztak, vagy akik
rábízták magukat. A Magyar Rádió gyermekkórusával
eltöltött tizenkét év alatt is rengeteg tapasztalatot
szerzett. 2008-tól a kecskeméti Kodály Intézet vezetője, itthon és külföldön is elismerik munkásságát. 2011től a hágai egyetem vendégtanára, 2012 óta Pekingben is tanít. A Szenátus megszavazta Nemes Lászlónak
az egyetemi tanári címet.
A következő két napirendi pontban szabálymódosításról kellett döntenie a testületnek. A Térítési és Juttatási
Szabályzat, valamint a Felvételi Szabályzat módosítási
javaslatait Kutnyánszky Csaba oktatási rektorhelyettes
tárta elénk. Elmondta, hogy a szabályzatok átfogó módosítására is szükség lesz, most azonban csak azok a
legfontosabb változtatások kerültek napirendre, amelyek a megváltozott jogszabályok miatt elengedhetetlenek. A módosításokat előre egyeztették a Hallgatói
Önkormányzattal és a tanszékvezetőkkel.
A negyedik napirendi pontban az intézményi akkreditációs önértékelés elfogadására került sor. Az anyag
nagyon átfogó lett, de meghatározott terjedelme
miatt sok minden kimaradt belőle. Az Akkreditációs
Bizottság a tavasz folyamán fogja számon kérni az
írásos anyagban állítottakat.
Ezután rendkívüli módon a rektori beszámoló következett – rendkívüli, mert 8 hónap telt csak el a legutóbbi beszámoló óta. Vigh Andrea elmondta, hogy
ez az utolsó alkalom, hogy ebben a formában ülésezik
a Szenátus, hiszen 2015. január elsejétől a kancellári
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rendszer miatt új rendszere lesz az intézménynek,
s megváltozik a Szervezeti és Működési Szabályzat is.
A 2014-es volt az első teljes év a rektorasszony vezetésével, véleménye szerint jól gazdálkodtunk, hiány
nélkül zártuk a gazdasági évet, és számos célkitűzést
megvalósítottunk. A Doktori Iskola is új lendületet
kapott, sokkal kevesebb a lemorzsolódás, mint más
intézményekben. A szabályzatok terén is újabb változások történtek: alapos, tudatos, új szabályzatok
születtek. Februárban beköltözhettünk végre a Liszt
téri főépületbe, ahol a kezdeti nehézségek után lassan
kezdjük megtalálni a helyünket. A raktári helység vizesedése miatt a könyvtár költözését januárra tervezték.
Vigh Andrea elmondta, hogy mind a könyvtár, mind
a Liszt Múzeum nagyszerűen működik. Az oktatás területén három meghatározó projekt valósult meg: a
városmajori mintaiskola, a zenekari képzés újragondolása és a szolfézs–zeneelmélet felvételi rendszerének
átalakítása. A Zeneakadémia Baráti Köre sajnos nem
kapta meg a közhasznúságot, ezért nincs jelenleg kifizetés, és emiatt az adminisztráció is nehezen működik,
így például az egyik hallgatónk nem tudta megkapni a
neki ítélt hegedűt.
A következő napirendi pontban a Hallgatói Önkormányzat Alapszabályának módosítására került sor.
A módosítás csak formai jellegű, mert a HÖK Közgyűlése már elfogadta, a szabályzat azonban csak akkor
érvényes, ha a Szenátus is jóváhagyja. A testület
elfogadta a módosításokat.
Az egyebek napirendi pontban Lakatos Gergely számolt be arról, hogy két ingatlan is felülvizsgálatra szorul. A Köztelek utcai épületben felújítás lesz, ugyanis
sikerült megszerezni a projekthez az önkormányzat
hozzájárulását. A jazz tanszék csak egy szinten marad, és az életkörülmények jelentősen javulni fognak.
A Kodály Múzeumban az önkormányzat tízszeresére
akarja emelni a bérleti díjat, erről még tárgyalások
folynak.
Nász Renáta

PORTRÉ

Korszakváltás
Vikukel Dániel: Természetesen az
egyetemi élet szempontjából legfontosabbnak tűnő hír az, hogy januártól már nem tölti be tanszékvezetői
posztját. Nem áll szándékomban ezt
egy borús, negatív felhangokkal teli
hírré avanzsálni, de kérdezném ezzel kapcsolatban. Hogyan tekint vis�sza erre az időszakra? Milyennek
találja a vezetése előtti és a tervei
megvalósítása közbeni tanszéket?

Kovács Sándor (fotó: Herman Péter)

A soron következő Portréban Kovács Sándorral, a Zenetudományi és Zeneelméleti Tanszék leköszönő vezetőjével beszélgetek. Igyekszem a hallgatókat leginkább érintő
kérdéseket feltenni, de azt hiszem, bárki, aki figyelemmel
követi munkásságát, egyetért abban, hogy a teljes újság
is kevés lenne a beszélgetésre.

Kovács Sándor: Mivel két ciklust letöltöttem már, ezért törvény szerint
nem lehetek tovább tanszékvezető.
Úgy gondolom, hogy ez az időszak bizonyos értelemben eredményes volt.
Olyan reformot vezettünk be, melynek lényege, hogy egyszerre többen
járnak órára, tehát a zenetörténeti
alaptárgyakat mindhárom évfolyam
vegyesen látogatja. Így garantált a
magasabb létszám, az én időmben
viszont még előfordult, hogy négy
emberből állt egy osztály, ha abból
kettő megbetegedett, egy lógott, akkor egy diáknak tartott a tanár órát.
Ezt megpróbáltam kiküszöbölni, és így
sikerült. Mikor én kezdtem az iskolát,
akkor a tanszék kétévente indult, ös�szesen tizenegy hallgató volt, most
ez a szám húszon felül van, és én ezt
eredménynek könyvelem el.
VD: Mennyire kell közös munkára gondolni, ha
egy tanszéken tanszékvezető-váltás történik?
Itt leginkább ön és Péteri Lóránt kapcsolatára
gondolok. Hogyan segítette őt eddigi munkájában, és milyen gondolatok végeredményeképp
lett az Ön utódja?
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PORTRÉ
KS: Lórántot nem nagyon kellett segíteni. Tanítottam
őt jó pár évvel ezelőtt, akkor is kiváló növendék volt,
ezután Angliában végezte a doktori iskolát, itt szerezte doktorátusát, nagyon meg lehet benne bízni,
nem is jöhetett más szóba. Már csak azért sem, mert
ő a rangidős utánam.
VD: Ha nemcsak az elmúlt pár évre gondol vis�sza, hanem az 1977 óta tartó tanári pályafutására
is, akkor beszélhetünk-e megnevezhető különbségről a régebbi és mostani diákok között? Milyennek
találja a merítést, valamint a már felvett hallgatók
munkájának mélységét, alázatát?
KS: Döntő különbséget nem látok. Mindig voltak gyengébbek, és mindig voltak szorgalmas diákok. Régen
jobban tudott németül az ifjúság (persze mindenki
oroszul tanult, de oroszul senki nem tudott), angolul
nem tudtak semmit. Most németül nem tudnak semmit, angolul általában igen. Ha mondjuk a 70-es évek
végén, 80-as évek elején bevittem a Bibliát mondjuk Bach-kantáták vagy -passiók miatt, és olvastam,
akkor nagy csend lett, most nem lesz nagy csend.
De az arány mindig ugyanaz, a mai ifjúság se nem
rosszabb, se nem jobb, mint a régi.
VD: Amint az köztudott, rengeteg platformon munkálkodik: a Doktori Iskolát vezeti, tanított és igazgatott
Miskolcon, a Bartók Rádió Új zenei újság című műsorának felelős szerkesztője, rendszeresen publikál.
Mit ajánl a most tevékenykedni kezdő zenészeknek,
zenetudósoknak? Nevezhető ez a több lábon állás
küldetéstudatnak?
KS: Azt gondolom, hogy muszáj több lábon állni. Jó,
hogy én, mint egyetemi tanár kapok egy tisztességes
fizetést, pláne, mint a doktori iskola vezetője, de úgy
látom, hogy aki manapság csak tanít, az nem él meg
belőle. És ezért a zenetudósoknak mindenféle képességeket ki kell fejleszteniük magukban. Persze mindenkinek másra van képessége, van, aki kutató alkat,
van, aki népszerűsítő, ismeretterjesztő alkat, és persze
van, akiben több erény is érvényesül.
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Benkő Minka rajza

VD: Úgy gondolom, hogy a publikum mindig is szeretett belelátni egy zenész, zenetudós zenén kívüli
életébe. Ön mit csinál, mikor „nem csinál semmit”?
KS: Nos, olyankor a semmit csinálom. Szeretek kirándulni, menetrendeket tanulmányozok, nagyon szeretem a buszok és vonatok menetrendjeit, valamint
állatbarát is vagyok. Különböző állatkerteket járok,
nagyon szeretem az elefántokat. (Csak úgy mellesleg
jegyzem meg, hogy Nyíregyházán hat elefánt van.)
A 60. születésnapját ünneplő Kovács Sándorról valóban egy egész újság készülhetne, mint ahogy készült
is… A Figaro különkiadását az lfzehok.hu oldalon találjátok.

